
JUDETUL TELEORMAN 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MA.GURELE 

PROIECT 
Initiat: Primar 

IntocmitServiciul juridic ~i administratie publica locala 

HOTARARE 

Prive~te: alegerea pre~edintelui de ~edinta pentru ~edinta extraordinara a 
Consiliului local al municipiului Turnu Magurele din data de 23.09.2021 

Consiliullocal al municipiului Tumu Magurele, judelul Teleorman, 
Avand in vedere: 

referatul de aprobare nr. :) 123.09.2021 a primarului municipiului 
Tumu Magurele; 
- raportul de fundamentare 
administratie publica locala; 

nr. ty;i4 123.09.2021 al Serviciului juridic ~i 

- raportul de avizare al comi
municipiului Tumu Magurele; 

siei de specialitate a Consiliului Local al 

- in conformitate cu art.123 alin.(3) din O.D.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul art.S lit. "ee", art. 139, alin. (1) ~i art. 196 alin. (1) lit. "a" din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modifidirile ~i completarile 
ulterioare,; 

HOTARA~TE: 

Articol unic. Pentru sedinta extraordinara , a Consiliului Local al , 
municipiului Tumu Magurele din data de 23.09.2021, se alege pre~edinte de 
~edinta d-l consilier local , care va 
conduce aceasta ~edinta ~i va semna hotararile adoptate de Consiliul Local. 

AVIZAT DE LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL, 

Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian 



JUDETUL TELEORMAN 
Municipiul Tumu Magurele 
PRIMAR 
Nr. 123.09.2021 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 
pentru ~edinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turnu 

Magurele din data de 23.09.2021 

Potrivit art. 123, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificarile ~i completarile ulterio are , consiliile locale pot 
alege dintre membrii sai, un pre~edinte de ~edinta pe 0 perioada de cel mult trei 
luni. 

Aceasta hotarare trebuie adoptata cu votul deschis al majoritatii 
consilierilor locali in functie. 

Pre~edintele de ~edinta conduce ~edintele consiliului local ~i semneaza 
hotararile adoptate de acesta. 

Prin H.C.L nr. 84/29.06.2021 domnul Gheorghe Mihai a fost ales 
pre~edinte de ~edinta pe durata determinata, in speta pentru perioada 29.07.2021 
- 28.10.2021. 

Domnul Gheorghe Mihai a anuntat telefonic ca nu poate participa la 
~edinta extraordinara din data de 23.09.2021, astfel incat este necesara alegerea 
unui alt pre~edinte de ~edinta care sa conduca lucrarile acestei ~edinte a 
Consiliului local al municipiului Tumu Magurele. 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii ~i aprobarii este intocmit in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

PRIMAR, 

DANUT CUCLEA 




JUDETUL TELEORMAN 
Primaria municipiului Tumu Magurele 
Serviciul juridic ~i administratie publica locala 
Nr. /35&4 123.09.2021 

RAPORT DE FUNDAMENTARE 

La proiectul de hotadire privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 
pentru ~edinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turnu 

Magurele din data de 23.09.2021 

Prin H.C.L. nr. 84 din 29.06.2021 a fost ales pre~edinte de ~edinta domnul 
consilier local Gheorghe Mihai, pentru 0 perioada de trei luni, respectiv 
29.07.2021 - 28.10.2021. 

A vand in vedere faptul ca acesta nu poate participa la ~edinta 

extraordinara din data de 23.09.2021, propunem alegerea unui pre~edinte de 
~edinta care va conduce lucrarile ~edintei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Tumu Magurele din data de 23.09.2021. 

In conformitate cu art. 123, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modifidirile ~i completarile ulterioare, propunem 
aprobarea proiectului de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

pentru ~edinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Tumu Magurele 
din data de 23.09.2021. 

SEF SERVICIU, INTOCMIT, 

Jr. Badescu Gratiela Cons. Preda Eugenia 



